ANNEX V 21CPI0005

CRITERIS DE VALORACIÓ DEL SERVEI DE
DESENVOLUPAMENT D’UN SOFTWARE PER A
L’ESTANDARDITZACIÓ MULTIDISCIPLINAR DELS
PROCESOS ASSISTENCIALS EN EL CONSORCI
CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXPEDIENT 21CPI0005
CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENENTS D’UN JUDICI DE VALOR SOBRE B
Fins a 50 punts

Documentació
La proposta del licitant no superarà les 120 pàgines, utilitzant una mida de lletra igual o
superior a 10, i un interlineat senzill. En cas contrari només es valorarà el contingut de
les primeres 120 pàgines.
De manera complementària es presentarà un resum executiu addicional que no superi
les 20 pàgines que expliciti els punts més rellevants i diferencials de la proposta, la no
presentació d’aquest resum suposarà la exclusió automàtica del procés de licitació .
La proposta s’haurà de lliurar en format digital i en llengua catalana o castellana.

Format i estructura de les ofertes a presentar
Les empreses licitadores que optin a la contractació hauran de presentar oferta
d’acord amb l’estructura que es mostra a continuació. Caldrà indicar a quina pàgina i
sota quin títol es troba la informació que es correspongui amb els criteris de valoració
a aplicar :
1. Introducció
a. Objectius
b. Presentació de l’empresa i factors diferencials
2. Sistema d'informació proposat
a. Descripció de l'aplicatiu, requeriments funcionals i tècnics
b. Model tecnològic d'arquitectura del sistema
c. Model tecnològic d'integració del sistema
d. Llicències
3. Projecte d'implantació
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a. Descripció del projecte, d'acord amb les fases establertes al plec.
b. Metodologia de treball
c. Cronograma del projecte, seguint el criteri de durada establert.
d. Pla de formació
e. Pla de qualitat
f. Pla de suport
4. Equip de treball
5. Garantia del Sistema
6. Annexos

Criteris de valoració
Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d'un judici de valor i que
serviran de base per a la seva adjudicació són els següents:
En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments tècnics obligatoris exigits al
plec de prescripcions, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà
desestimada.
CRITERIS DE VALORACIÓ
Descripció completa i detallada dels serveis ofertats.
Qualitat general de la proposta en quant a estructuració,
claredat, adequació als objectius.

PUNTS

2

Sistema d’informació proposat, usabilitat i ergonomia
d’acord amb les necessitats identificades al plec.

3

Sistema d’informació proposat, Descripció de l’aplicatiu,
adequats als objectius i requeriments del plec.

8

Model tecnològic d’integracions .
Model d’arquitectura de sistemes i plataforma tecnològica
ajustades a les necessitats definides.

10
4

Projecte d’implantació:
-

Pla de projecte (descripció, metodologia i
cronograma). Qualitat general de la proposta en
quant a estructuració, claredat, adequació als
objectius.

8

Projecte d’implantació:
4
Plans de formació, qualitat i suport funcional. Qualitat
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general de la proposta en quant a estructuració, claredat,
adequació als objectius.
Equip de treball: Aportació de certificacions i evidències. Es
valorarà la major qualificació de l’equip i la major
experiència en instal·lacions.

4

Model de llicenciament, servei de manteniment i política
d’evolució del producte.

5

Model de retorn d’inversió: royalties, cànon o drets d’
autor.

2

TOTAL

50

Regles per a la valoració dels criteris:
Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor
d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri. Posteriorment
s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la
fórmula següent, per obtenir la puntuació: La fórmula s’ha d’aplicar a cada criteri i
després obtenir la puntuació total.

Pop = P ×

VTop
VTm

Pop = Puntuació de l'oferta a puntuar.
P = Puntuació del criteri.
VTop = Valoració tècnica de l'oferta que es puntua.
VTm = Valoració tècnica de l'oferta millor valorada de totes.

Condició per a la puntuació de les valoracions:
S’estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d’aplicació de la fórmula.
1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada
criteri, no s’aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació
final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les valoracions finals han
de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot per poder passar a la valoració
del sobre C.
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2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris,
entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de
la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de superar el llindar de
qualitat establert en cada lot per poder passa a la valoració del sobre C.

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles
propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:
 Llindar mínim de qualitat en cas que no s’apliqui la fórmula - puntuació mínima 30
punts
 Llindar mínim de qualitat en cas que s’apliqui la fórmula - puntuació mínima 32 punts
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CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS - SOBRE C
Fins a 50 punts
Criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que
serviran de base per a I'adjudicació del contracte.
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta econòmica més baixa, aplicant a les
restants ofertes la puntuació que de forma inversament proporcional resulti.

 Ov − Om 1 
Pv =1 −
×
×P
IL
VP 


Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = 50
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL= Import de licitació
VP = Valor de ponderació. En aquesta licitació el valor serà 1.

Puntuació total criteris (100 punts):
-

Criteris avaluables de forma automàtica: 50 punts
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: 50 punts

